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 Οµιλία ∆ηµάρχου Αµαρουσίου Γιώργου Πατούλη 

για την ε̟έτειο 28ης Οκτωβρίου 1940 

 

Μαρουσιώτισες και Μαρουσιώτες. 

Σύσσωµος ο ελληνικός γιορτάζει σήµερα µια από τις ιστορικότερες 

επετείους της νεότερης ελληνικής ιστορίας. 

Πριν από 77 χρόνια,  

όλοι οι Έλληνες µαζί,  

ενωµένοι σαν µια γροθιά,   

εκφράσαµε την αποφασιστικότητά µας να πούµε ένα ισχυρό ΟΧΙ, 

 στις δυνάµεις εκείνες που επιβουλεύτηκαν την ανεξαρτησία της 
Πατρίδας µας. 

Για µια ακόµη φορά στην µακραίωνη ιστορία του Έθνους µας, 
αποφασίσαµε να πολεµήσουµε για την ελευθερία,  

την ειρήνη  

και την αξιοπρέπεια µας. 

Επιλέξαµε να τα αντιµετωπίσουµε έναν εχθρό, 

 που φαινόταν ισχυρότερος.   

Επιλέξαµε  να γράψουµε νέες σελίδες δόξας στο πάνθεον της 
Ιστορίας,  

αντί να σταθούµε στην άκρη της .  

Και σήµερα,  

µετά από σχεδόν οκτώ χρόνια οικονοµικής,  

κοινωνικής 
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 και θεσµικής κρίσης, 

 που έχει σχεδόν εξελιχθεί σε παρακµή,  

το νόηµα της 28ης Οκτωβρίου καθίσταται όσο ποτέ ίσως άλλοτε, 

 πιο διδακτικό κι επίκαιρο. 

 Όπως τότε, 

έτσι και σήµερα,  

δίνουµε έναν µεγάλο αγώνα.  

Όχι πια στο πεδίο των πολεµικών µαχών,  

αλλά σε ένα διαφορετικό, 

 σκληρό και πολυσύνθετο πεδίο. 

Αυτό της παγκοσµιοποιηµένης οικονοµίας. 

Κι αν πραγµατικά θέλουµε να τιµήσουµε τους αγωνιστές του 40’  

και τους µαχητές της Εθνικής Αντίστασης που τους διαδέχτηκαν,  

οφείλουµε να αλλάξουµε όλα εκείνα  

που µας κράτησαν δέσµιους για χρόνια στη στασιµότητα. 

 

Σήµερα,  

αν κι έχουν περάσει 77 χρόνια από το ΟΧΙ του 40 

και 72 από την αποχώρηση των ναζιστικών στρατευµάτων ,  

η Ελλάδα εξακολουθεί να µην είναι ελεύθερη. 

 

∆εν µπορούµε  να αποφασίσουµε  ανεξάρτητα για το µέλλον µας. 
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Βιώνουµε και µε δική µας ευθύνη,  

µια ιδιότυπη σκλαβιά. 

 

Μας στερεί την ελευθερία µας η υποδούλωση µας στην 

Αυτοκρατορία του Χρήµατος,  

Στην οποία οδηγηθήκαµε από την εξάρτηση µας σε πάθη και 

ελαττώµατα που χαρακτηρίζουν αιώνες τώρα τη φυλή µας. 

Η Ελλάδα εξακολουθεί να µην είναι ελεύθερη,   

αφού από τη µια όσα µας αφορούν αποφασίζονται σε διεθνή φόρα 

και σε κλειστές συσκέψεις,  

χωρίς τη δική µας παρουσία τις περισσότερες φορές. 

Κι από την άλλη ζούµε σε ένα περιβάλλον πολιτικής, 

πολιτιστικής,  

αξιακής και πνευµατικής κρίσης. 

Σε ένα περιβάλλον που απαξιώνει   

τις  αρχές και τα ιδανικά της Πατρίδας µας. 

Σε ένα περιβάλλον που επικρατεί ο υλισµός  

και  υπονοµεύεται η ιστορική µνήµη,  

η οποία όχι µόνον έχει εκπαιδευτική σηµασία,  

αλλά ταυτόχρονα αποτελεί πολύτιµη πυξίδα  

απέναντι στην άγνοια   

καθώς και στην πνευµατική, ηθική και αξιακή κρίση της εποχής µας. 
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Φίλες και φίλοι. 

Σήµερα η Ελλάδα και ο ελληνικός λαός δίνουν ξανά έναν δύσκολο 

αγώνα. 

Έναν αγώνα του οποίου το διακύβευµα είναι να αλλάξουµε όλα 

εκείνα που µας κράτησαν δέσµιους για χρόνια στη στασιµότητα. 

Για να κερδίσουµε αυτόν τον αγώνα είναι αναγκαίο να υπάρξει 

εθνικός σχεδιασµός. 

Όµως ο εθνικός σχεδιασµός δεν µπορεί να είναι κυβερνητικός. 

Κοµµατικός. 

Των όποιων συγκυριακών και µονίµως φθαρµένων πλειοψηφιών, 

 που ασκούν πρόσκαιρα την εξουσία. 

Αυτό αποτελούσε µια διαχρονική αδυναµία του Ελληνισµού,  

Οι  ηγεσίες του οποίου ενέπλεκαν το κόµµα και τις προσωπικές 

ατζέντες, µε την εθνική πολιτική. 

Αυτό το τραγικό λάθος πρέπει να σταµατήσει. 

Ιδιαίτερα σήµερα,  

αφού  οι κίνδυνοι που αντιµετωπίζει η Πατρίδα µας είναι 

περισσότεροι,  

πιο ορατοί  

και πιο αναβαθµισµένοι. 

Αυτή την περίοδο που η Ελλάδα βρίσκεται σε δύσκολη οικονοµική 

κατάσταση  

και υπό την ασφυκτική επιτήρηση των δανειστών της,  

είναι πιο ευάλωτη στα εθνικά της θέµατα. 
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Και η κατάσταση αυτή επιβάλλει τη διαµόρφωση ενός νέου εθνικού 

στρατηγικού σχεδιασµού, για να αντιµετωπιστούν οι νέοι κίνδυνοι. 

Ο νέος εθνικός σχεδιασµός θα πρέπει να στηριχθεί στο τρίπτυχο 

Σύνεση, Σχέδιο και Συνεννόηση. 

Επιβάλλεται να υπάρξει εθνική συνεννόηση ,  

εγχείρηµα δύσκολο, αλλά όχι ανέφικτο. 

Απαιτείται πανεθνική συναίνεση,  

ώστε να υπερπηδηθούν οι παιδικές ασθένειες του πολιτικού µας 

συστήµατος, 

 που εξακολουθούν να µας ταλανίζουν. 

Χρειάζεται να απελευθερωθούµε από τις παθογένειες της 

εσωστρέφειας και της αυτοαποµόνωσης. 

Είναι αναγκαίο σε αυτές τις κρίσιµες στιγµές να δώσουµε ξανά αξία 

στους Θεσµούς του Κράτους µας ,  

αφού οι πολιτικοί µας ταγοί και η Πολιτική ως διαδικασία  

έπαψαν να αποτελούν πρότυπα για τους πολίτες  

κι απαξιώνονται διαρκώς στα µάτια τους. 

Τη στιγµή αυτή χρειάζεται συνεργασία και σύγκλιση των πολιτικών 

και κοινωνικών δυνάµεων της Πατρίδας µας  

πάνω σε έναν σταθερό οδικό χάρτη. 

Σε ένα σχέδιο που θα εφαρµοστεί για όσο χρόνο απαιτηθεί,  

ώστε να αλλάξουµε την αδιέξοδη κι επικίνδυνη πορεία που έχει πάρει 

η χώρα µας. 

Χρειαζόµαστε έναν σύγχρονο πατριωτισµό,  
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που από τη µια θα αποτίσει φόρο τιµής σε όσους αγωνίστηκαν για 
την ελευθερία µας,  

αλλά ταυτόχρονα θα µας δώσει τη δυνατότητα να ενώσουµε τις 

δυνάµεις µας ώστε να βγούµε οριστικά από την κρίση που µας 
ταλανίζει , 

µε σεβασµό στην ύπαρξή µας,  

στο κοινό µας µέλλον,  

που θα το διαµορφώσουµε µε αξιοπρέπεια,  

στηριζόµενοι όχι σε δανεικούς αναπνευστήρες,   

αλλά στις δικές µας δυνάµεις. 

Με πίστη στο Θεό κι εµπιστοσύνη στις αστείρευτες δυνάµεις του 
Έθνους,  

θα πετύχουµε την ανάταση και την ανάταξη της Πατρίδας µας.  

 


